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  .لموقعھذه المادة لم تراجع من قبل ا :ملحوظة

  

وصار سعرها , إا رخصت اآلن يف السوق, أحد إخوانا يف عنده سؤال حول أن رجال يريد شراء عملة: أبوليلى 

  فهل جيوز ذلك؟, يبيع هذه العملة طبعا العملة الورقية, على أساس أن يرتفع سعرها, رخيص جدا

  .ال أرى جواز ذلك :الشيخ 

  .ما دليل ذلك ؟: أبوليلى 

قيمتها بالنسبة , هذه العملة الورقية ليس هلا قيمة ذاتية, حيتاج إىل علم, حيتاج إىل مقدمات الدليل :الشيخ 



  مفهوم أم إيش؟, للذهب املدخر هلا

  .نعم أنا أمسعك أستاذي: أبوليلى 

  طيب ليس مفهوم أم إيش؟ :الشيخ 

  .!أعد مرة ثانية: أبوليلى 

  .العملة الورقية ليس هلا قيمة ذاتيةألن هذه , قلت إن فهم هذه املسألة فيه دقة :الشيخ 

  .أي نعم: أبوليلى 

  .يعين أن الورق األبيض السادة ينتفع منه أكثر من هذا الورق املطبوع :الشيخ 

  .أي نعم: أبوليلى 

  .لكن قيمتها اعتبارية :الشيخ 

  .نعم فهمت اآلن, نعم: أبو ليلى 

, ال أصغر من األخرى بتكون قيمتها أغلى من األخرىفورقة مث, ختتلف القيمة باختالف البالد والدول :الشيخ 

  واضح؟

  .واضح: أبو ليلى 

, وحنن عم بنشوف كل يوم بسعر, وقيمة هذه املشكلة الذهب املدخر هلا, طيب إذا هذه قيمتها اعتبارية :الشيخ 

اآلن تساوي , ديناراهذه اللرية السورية مثال ملا جئت أنا للبالد كانت العشرة لريات سورية تساوي , كل يوم بسعر

  .ربع دينار

  .اهللا أكرب: أبوليلى 

شو املانع من كوا ترخص حىت نبيع وملا , قيمتها الذهب املقدر هلا, مادام ليس هلا قيمة ذاتية, أي نعم :الشيخ 

  .كأننا نبيع الذهب بالذهب, بتغلى إىل آخره

  .أي نعم: أبوليلى 

  .هلذا السبب ال أرى املتاجرة بالعملة الورقية, التساوي مثال مبثل وبيع الذهب بالذهب ال جيوز إال على :الشيخ 

  .جزاك اهللا خريا يا أستاذي: أبوليلى 

  .وإياك إن شاء اهللا :الشيخ 

  الذي يأيت امرأته من دبرها هل يلزمه غري الكفارة التوبة؟ :السائل 

  .بينه وبني ربه يعين؟ :الشيخ 



  .نعم بينه وبني ربه :السائل 

  .ما يلزمه شيء, ال :الشيخ 

  وإذا بينه وبني الناس مثال؟ :السائل 

  .إذا كان فيه توافق, إذا علم احلاكم يفرق بينهما :الشيخ 

  بني الطرفني؟ :السائل 

  .فيقتل, ويأتيها رغم أنفها فهو يعترب لوطي, أما إذا كانت مرغمة, أي نعم :الشيخ 

  .وإن شاء مل يسلم وسجد, لساهي إن شاء سلم وسجدفا, ملا جنمع األحاديث ال جند له أثرا ... :الشيخ 

  هل ثبت أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم رأى العرش أو الكرسي؟ :السائل 

  .ما فيه حديث بذلك, ال :الشيخ 

فكل هذه , ليتم اإلجناب واحلمل. امرأة وزوجها تعاجلا كثريا عند األطباء ويف املستشفيات وكذا ... :السائل 

  هم إىل أن حتمل هذه الزوجة؟الطرق ما أوصلت

  يعين ما أفادت املعاجلة؟ :الشيخ 

  ...نعم ما أفادت املعاجلة شو :السائل 

  .أيوى :الشيخ 

  .من املمكن تتم عملية احلمل إن شاء اهللا: راحوا إىل طبيب ثقة مسلم فقال هلم :السائل 

  .اإلجناب :الشيخ 

  ...ونستخرج املكان اللي فيه ينزل املين, ملية للزوجةنعمل ع, لكن هذا يتطلب شيء, نعم اإلجناب :السائل 

  !الرحم :الطالب 

  .أي نعم :السائل 

  .الرحم مبكانه :الطالب 

  ...يعملوا هلا ! البويضة اللي بتنزل :الطالب 

  .ما تؤاخذوه ليس حديث عهد :الشيخ 

  .خلي أبو عبد اهللا حيكي لك املسألة, اسكت أنت :الطالب 

مث حتمل , ويعملوا هلا العملية, ين من الرجل ويضعونه يف البويضة مث يرجعونه إىل الزوجةوأخذوا امل :السائل 

  .؟ ...والناس يشهدون , ما حكم هذا ؟ واملين يوضع يف املرأة والطبيب ثقة, وتنجب إن شاء اهللا



  سؤالك عن ذلك؟ :الشيخ 

  هل هذا جيوز؟ :السائل 

  ملاذا ما سألت عن ما قبل هذا؟ :الشيخ 

  العملية؟ :ئل السا

  يعاجلون حلاهلم؟, ما حكيت مقدمة, اللي بعده :الشيخ 

  .نعم :السائل 

  ملاذا ما سألت عن هذا؟ :الشيخ 

  .ألن حكم هذه املعاجلة ما عندي شبهة يف ذلك :السائل 

  ما عندك إيش؟ :الشيخ 

  .شبهة :السائل 

  ما عندك شبهة يف جوازها أم يف عدم جوازها؟ :الشيخ 

  .ن األمر جائز واهللا أعلموكأ: احلليب 

  يعين ما عندك شبهة يعين ما تشك يف اجلواب؟, طول بالك, طيب :الشيخ 

  .نعم :السائل 

  اجلواب ما فعلوا من قبل؟ :الشيخ 

  .نعم :السائل 

  .أما هنا جاءك الشك :الشيخ 

  .نعم :السائل 

  هل ما فعلوا من قبل معروف عندك؟, طيب :الشيخ 

  .بيب واملعاجلة؟من الذهاب للط :السائل 

  !الطبيب جاء إليهم, بالش الذهاب إىل الطبيب جبوز :الشيخ 

  .املهم املعاجلة :السائل 

  .املعاجلة :الشيخ 

  .نعم :السائل 

  هل أنت على علم عن ماهية املعاجلة؟ :الشيخ 



  .نعم :السائل 

  وهي؟ :الشيخ 

  ...أن يكشف عليها ويفحص :السائل 

  وهل هذا جائز؟ :الشيخ 

  .ال غري جائز :ل السائ

  طيب كيف عندك؟ :الشيخ 

  .جزاك اهللا خريا :السائل 

  .يف كشف الطبيب وأعماله إىل آخره, هو قد كتب حبثا يف هذا: احلليب 

  .لذلك قلت لك ملاذا مل تسأل عن هذا :الشيخ 

  .جزاك اهللا خريا :السائل 

  .مالك حباجة تسألين عن اخلطوة الثانية هذه :الشيخ 

  أم يف احلاالت الثانية؟, اهللا أعلم أنه يعترب ذهاب املرأة إىل الطبيب ضرورة إلجناب األوالدو : أبو ليلى 

  .ال :السائل 

  .ال هي ذهام سابقا احلكم واحد :الشيخ 

هل نذهب مثال , مرضت امرأة ويف طبيب جنبنا ووضعها ظهر متأخر من املرض: يعين حنن اآلن هنا مثال: احلليب 

  ونرتك الطبيب الذي هنا من قريب يعين؟, ىل الزرقاء أو كذامثال إ, إىل طبيبة

  .إال إن كان يف خطر, هذا هو الواجب :الشيخ 

  .الذي يظهر أنه يف خطر: احلليب 

  .كل شيء حسب املرض  :الشيخ 

  .خيتلف املرض: احلليب 

  .إن كان يف خطر حبيث  خيشى أن يأتيها اليقني جيوز وإال فال :الشيخ 

  .مر تقديريهذا األ: احلليب 

  .أتاك اجلواب يا أبا عبد اهللا :الشيخ 

لكن السؤال اآلن إذا قلنا , جواب إيش؟ يعين ما جيوز أن تذهب إىل الطبيب وتكشف عن نفسها :السائل 

  طبيب وطبيبة؟



  .لكن ذاك أشد حرمة, اخلالف أيضا على كشف العورة للمرأة الطبيبة كمان حمرم, ال. نفس الشيء :الشيخ 

أنه جيوز يف حالة واحدة إذا كان الطبيب والطبيبة هم بعاجلوا  ...,شيخنا يف حاجة هنا بدي أقوهلا :الطالب 

  .وهم الذين يقومون ذا العمل, أنفسهم

  .يعين يكونوا هم زوجان :الطالب 

خلينا نكشف , قد ذكر يل أحد األطباء من إخواننا ان جييبها للمستشفى. يضطرب حيضها وال يستقر :الشيخ 

ما . ألن ذلك ال جيوز إال للضرورة, قلت له ما جيوز رد هذا األمر أن يكشف عن عورا, نها جبهاز التلفزيونع

, لكن يلي خيطر على البال الزم تسأل أمها, شو بدنا نسوي؟ اهللا أعلم ال أدري: هي الضرورة هنا؟بعدين قال

ورمبا هذا , وتشوفوا كيف هي عاجلت هي القضية, فيجوز قد أصاب األم ملا كانت يف ذلك السن ما أصاب بنتها

الشاهد عندكم معلومات مسموعات عن . دور البد أن متر به بعض األبكار مث يزول ويستقر احليض وال يضطرب

  احليض؟

أنا على حداثة عهدي يف مثل هذه األمور أن كثريا من النساء جيوز يكون عندهم اضطراب بالعادة أو : احلليب

ليش مسوها ترتيب العادة تنظيم . حبوب يعين تفعل مثل هذا الشيء جتعلها تستقر, ب معينةباحليض مث حببو 

  العادة

  دواء...حبوب احلمل  :الطالب 

  .حىت وهي بنت بعطوها حبوب لتنظيم الدورة: احلليب 

  .هذا كالم جيد :الشيخ 

  .ألن يقتضي بعض الكشف, والدكتورة بتقول بعد الزواج العالج :السائل 

  ملاذا؟ : الشيخ

أما إذا قال , ونزوهلا وطلوعها حباجة لكشف, ذكرت بالنسبة الضطراب الدورة أليامها أنه البويضة :السائل 

, فإذا العادة ما انتظمت بعد الزواج بعطيها حبوب منع احلمل, الدكتور ما يف تأثر أنه بعد الزواج العادة بتنتظم

وقد سألوا , فطاملا احلبة بتأخذها ما جتي, ب املنع مرتبة على األيامألن حبو , بتمنع االضطراب وبرتتبها على األيام

  .وقد سألوا عنها باحلج, أيام احلج وأن هذه احلبوب تؤخر الدورة من اجل احلج

هو الشيء اللي الزم نعرفه من بعض األطباء هو مثل هذه البنت املسؤول عنها لو تركت وشأا شو  :الشيخ 

هذه مذكورة يف كتب الفقه , حية ؟ هل عليها ضرر؟ ألن القضية أنه اضطربت احليضمستقبلها من الناحية الص

  .وإتيان زوجها هلا إىل آخره, خاصة من ناحية صالا وصيامها, وهلا معاجلة



ألنه لنا حنن بنقول ال جيوز أن نعرضها على الطبيب من أجل . لكن البحث من الناحية الطبية لو تركت هكذا

لكن هل األطباء يقولون أن هذا له عاقبة سيئة جدا بالنسبة , قائم على أساس انه ما فيه مرضهذا , هذه القضية

  هذه ترى يف شيء من ذلك أم ال؟, لصحة الفتاة

فقالت ما يف , واهللا حنن عرضناها على الدكتورة كرمية ملا صار هذه األشياء مع البنت فنقلنا هذا الكالم :السائل 

  .ممكن يف بداية زواجها ما يف محلإال شغلة واحدة يب اللي 

  .ليس ضرورة, هذا مثل العقم :الشيخ 

  . أي نعم هيك :السائل 

: فلما أتيت له باحلجة اليت ذكرا أن ابا نعيم يف احللية والبغوي يف شرح السنة ويف ذات العلو يقولون: احلليب 

ألنه هم يرتكون اإلسناد , عليقال هذا كالم بيمشي على األطفال مش . وهو صحيح وقد اخرجه البخاري

  .ومن مث يقول أخرجه البخاري, يعين إسنادهم للبخاري, فيقولون هذا اإلسناد صحيح

  .إسناده للبخاري :الشيخ 

بقول هو ملا , إسناده من البخاري ...حدثنا فالن عن فالن : مش مثال الذهيب أو أبو نعيم بقول, آه: احلليب

  .أما أخرجه البخاري عن إسناد البخاري نفس الشيء, ناديكون إسناده صحيح يعين نفس اإلس

  .ألن صاحب السنة اللي هو خدمه بزعمه بقول هذا حديث صحيح متفق عليه, بس هذه بساطة, ال :الشيخ 

قلت له يا أستاذ أنت يف تعليقاتك على تعريف اخللف , أنا جبت له شغلة أقوى من هيك, نعم صحيح: احلليب 

, وهذاك بدون إسناد وذكر األحاديث فسكت, ول هذا حديث صحيح اخرجه مسلمكنت تق, برجال السلف

  .شوف هنا يا أستاذ بدون إسناد

  أي نعم . يعين مبني الكالم من هذا, ال بس هذا ذكر هو اإلسناد يف حماولة اخلالص من الفتنة :الشيخ 

  ...: احلليب 

  اهللا يعيننا...وبقول حديث صحيح أخرجه مسلم  :الشيخ 

يف كتب اللغة أنه النمص هو أخذ شعر : يقولون, كثري من اإلخوة ملا ننقل هلم هذه املسألة وكذا  :ئل السا

  .فما هو الدليل على منع أخذ شعر الرجل؟, احلاجب

  أعطنا كتابا من كتب اللغة, مني قال يف اللغة أن النمص هو أخذ شعر احلاجب فقط ؟ :الشيخ 

  ...ذكروا عن  :السائل 

فقلت هذا , وبعضهم يذكر نتف اخلدين, بعضهم يذكر نتف احلاجب, حبثت هذه املسألة يف الكتب أنا :الشيخ 



النمص ال , أن النمص هو بوزن النتف لفظا ومعىن, وإمنا على سبيل التمثيل املثال, ليس على سبيل احلصر

  .خيتلف أبدا عن النتف لغة لفظا ومعىن

  لنساء؟هذا بالنسبة خللع الشعر عن وجه ا: أبوليلى 

  .ما جيوز :الشيخ 

  هذا يعين تغيري خللق اهللا؟: أبوليلى 

مث التعليل , الوجه ما يف يا أخي تقييد يف اللغة, ال للحاجبني وال اخلدين. نعم كله تغيري خللق اهللا :الشيخ 

  .) ...المغيرات لخلق اهللا للحسن ( املعروف يف احلديث

  رجل أو امرأة يف الرجل أو األيدي؟ إذا العلة تغيري خلق اهللا سواء كان :السائل 

  .وين ما كان :الشيخ 

  يف أيضا شيخنا مسألة البنطال؟: احلليب 

  .أي نعم :الشيخ 

  !أنت قلت إن لبس البنطال حرام :السائل 

أنه ما فيه نص يف التحرمي إال موضوع , يعين بقول مكروهتحرميا مراعاة ألقوال العلماء, أنا ما بقول حرام :الشيخ 

  .وكونه حمجما للعورة من جهة أخرى, به من جهةالتش

  .شكرا أستاذي :السائل 

  ما هو القصد من السؤال؟ :الشيخ 

  .القصد من السؤال هو أن بعض اإلخوة يستغرب هذه املسألة وكذا :السائل 

  ليش؟ :الشيخ 

  .ألن القول مثال أن الصالة بالبنطال حرام مثال :السائل 

  رب ؟مكروه حترميا بتستغ :الشيخ 

  ...ألنه مثال بقول البنطلون  :السائل 

  ما جاوبتين بتستغرب أن نقول مكروه حترميا ؟ :الشيخ 

  إذا استغرب أن نقول حرام فماذا إذا قلنا مكروه حترميا ؟: احلليب 

  . بتستغرب :الشيخ 

  ب ؟لو قلنا مكروه حترميا ملا ما بنستغر , طبعا بتستغرب ألنه يرى أا ما فيها شيء :السائل 



  .وهذا غريب يعين جائز, طيب شو بدو يقول إذا كان هذا غريبا :الشيخ 

  .ألنه ما فيها شيء :السائل 

  هذه ما فيها شيء؟! وحتجيم العورة! ما فيها شيء :الشيخ 

  .هذه ال جياوبون عليها حتجيم العورة :السائل 

  حنن شو بدنا بيوجبون؟ :الشيخ 

بقوهلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم لبس هذا القميص أو هذا الدشداش  أما أنه تشبه بالكفار يردون :السائل 

  .فهم كانوا يلبسون نفس اللباس, يف زمنه أنه شاركهم فيه

  .أجاب الشيخ عن هذا يف جلباب املرأة املسلمة: احلليب 

وملا بدو يناقش , نعم هذا أمر ال ينتهي ملا اإلنسان بدو يناقش موضوع من الناحية العلمية له طريق :الشيخ 

أوال ليشيرتكوا اجلانب اللي أنت عم تقول عنه , وهذا له طريق آخر منحرف عن احلق متاما, إلقرار الواقع وتسليكه

  ليش ما جباوبوا عنه؟, ما جباوبوا عنه

  .ما عنده جواب :السائل 

, هاتوا لنشوف, جوابما عنده جواب إذا حنن بنقول هلم صفوا هذا الشيء يلي بتتصوروا أنكم عندكم  :الشيخ 

هيكشو رأيكم ألنه حنن هدفنا من قولنا يكره البنطلون حترميا هو لالبتعاد أو تبني للمسلمني عن هذا اللباس 

  .فإن كان بيقنعهم كونه فيه تشبه, املقيت

  . ما يف :السائل 

واهللا بالنسبة , صحيحفإذا اللي بكون خملص , ما بقنعهم نأخذ العلة الثانية أنه حيجم العورة, ما يف :الشيخ 

وهي قضية التشبه , وإال إذا كان غرضهم اادلة يف العلة األوىل, لتحجيم العورة هذا كالم سليم ويسلم به

, فيكون مثاهلم مثال بعض العوام اللي ابتلوا يف شرب الدخان, بالكفار هو تسليك هذا الواقع السيء كما قلنا

  .ويسمعوا كالم طويل يف حترميه

  ما هو احلكم الشرعي يف شد الرحال إىل القبور؟ :السائل 

إذا , فإذا كان النيب صلى اهللا عليه وسلم اهللا ى عن شد الرحال إىل مسجد, وشر البقاع األسواق :الشيخ 

فمن باب أوىل ينهى , يعين إذا كان ى عن شد الرحال إال اىل مسجد من املساجد الثالثة, افرتضنا هذا الفهم

, وال مزية من حيث أنه ال شبه يف املساجد اليت هي خري البقاع, قرب من القبور الذي ال فضيلة لهعن السفر إىل 

فإذا ى عن شد الرحال إىل املساجد واليت هي خري البقاع إال املساجد الثالثة فلئن , لعموم قوله عليه السالم



يع أن نقول يلتقي صحة النظر مع صحة وهنا نستط, ينهى عن شد الرحال إىل أي مزار أو قرب هذا من باب أوىل

  .وليس بعد ذلك ألحد من خرب, األثر

ألن علماء , شيخنا معلش يف املسألة نفسها بس أنا بتوقع أنه جبوز أخونا فهم املسألة غري هيك: احلليب 

  ...السعودية ما يقولون 

  .يف هذاهذا احلقيقة أين عودت نفسي أن أعود إليه يف آخر املطاف أنه ك, ال :الشيخ 

  ...هم بردوا جبوز : احلليب 

  أنت هل مسعت الكلمة من أوهلا إىل آخرها؟, طيب حنن اآلن من أجل توضيح القضية :الشيخ 

  .أنا ناسي :السائل 

  .هذا هو :الشيخ 

  .يأتون بعلماء أفاضل معروفني ابن باز والعثيمني :السائل 

  .كن هيك ممكن هيكبقعدوا مم,واهللا مرات جبيبوا علماء أفاضل: سائل آخر 

  .وصاحل الفوزان بيعطي جواب, ابن عثيمني وابن باز بيعطوا جواب :السائل 

  .واهللا استفدنا من لقائك: احلليب 

  لو مسحتم أسأل هذا السؤال؟ :السائل 

  .تفضل :الشيخ 

  ما ظهر لونه وخفي رحيه؟, أستاذ خبصوص عطر املرأة :السائل 

  !قبل األكل أم بعد األكل: أبوليلى 

  هل جيوز أن خترج يف عطر ليس له رائحة؟ :السائل 

  يف وجهها؟ :الشيخ 

  .نعم يف وجهها :السائل 

  .ال جيوز :الشيخ 

  ؟)وليخرجن تفالت ( : الدليل على ذلك :السائل 

  .واحلديث يوضح ذلك, أصل القرآن هذا ))وال يبدين زينتهن (( : وباإلضافة, نعم :الشيخ 

وقد  ...فلقيها ابن , وقبل مرور العدة ..., وتويف عنها, أة كان زوجها غنياسؤال عن حديث املر  :السائل 

  ما املقصود بتهيأت؟, اكتحلت واختضبت ويئت



  .هذا هو املقصود )اكتحلت ( , جاء تفسري ذلك يف بعض الروايات, يئت للخطاب :الشيخ 

  إطالة الثوب لسرت القدمني؟أم أنه ال بد من , هل النعلني يعترب ساترين شرعيني للقدم :السائل 

ألنك إذا تصورت ثوب املرأة يسرت ظاهر , لقد أجبناه مبا خالصته أن هذا السؤال نظري غري عملي :الشيخ 

أما , فهذا األمر ال ميكن حتقيقه إال بالنسبة المرأة يقال هلا قفي مكانك, وقليال مما فوقها, القدم دون األصابع

طيب ملا بدها متشي مش رايح يظهر ما فوق , وبقية القدم مستور باحلذاء, ناوثوا نفرتض إىل ه, وهي ماشية

  .املستور باحلذاء؟ ال ميكن إال أن يظهر

  .نعم عندما متشي تظهر :السائل 

  .لذلك السؤال غري عملي, أي نعم :الشيخ 

   ... :السائل 

  عندك شك يف جواز ركوب احلمارة؟ :الشيخ 

  !السيارة, بس بدي أحكي لك الشك من أين جاء ,واهللا ما يف شك أبدا :السائل 

أنا كان سؤايل لك يف عندك شك يف جواز ركوب املرأة احلمارة مش . أنا ميكن ما فهمت سؤايل األخري :الشيخ 

  ! السيارة

  .أنا ما عندي شك :السائل 

  ركوا السيارة أشرف هلا وأسرت أم احلمارة؟, آه اآلن بنسأل سؤال ثاين :الشيخ 

  ...يعين , واهللا السيارة أسرت وال شك وال ريب: السائل

  .بقولوا عندنا يف الشام يسلم ها التم :الشيخ 

  .زي ما بقولوا عندنا يف األردن  :السائل 

يف جواز ركوب , بنرجع بنقول إذا كان ركوا السيارة أسرت هلا قياسا ملا ثبت لدينا من جواز ركوا احلمارة :الشيخ 

أنا بقول جبوز احلمارة تبنشر؟ جبوز , اإلشكال طرأ أنه جبوز السيارة تبنشر كفر الدوالب, يادا هلااملرأة السيارة وق

  هذا أم ال؟

  .طبعا ممكن :السائل 

وكان , وقعت على األرض رمحها اهللا تعاىل وحفظها, وقصة وقوع اجلمل وعليها صفية, واجلمل كذلك :الشيخ 

مع ذلك , يلي صار ممكن يصري مع غريها, لقى العباءة على صفيةركض وأ, وراء الرسول عليه السالم طلحة

  .الرسول عليه السالم ما منع املرأة من أن تركب الدابة



  .خلوا الشيخ يأكل وبعدين: أبوليلى 

  .عم ضم :الشيخ 

رأة ألن أي احتمال يورد على ركوب امل, مقابل هذا القياس األولوي, االحتماالت الطارئة ال قيمة هلا :الشيخ 

  .بصورة أقوى على الدابة, السيارة فهو وارد وأقوى

فيجب أن تذهب , مش وارد اآلن إذا امرأة تسوق السيارة وصدمت واحد, يف احتمال أستاذ واهللا أعلم :السائل 

  وال حيصل منها أي شيء؟, بينما احلمارة ال تصدم, إىل املخفر بنفسها

  .بيصري بعدين فيها شو ,احلمارة بيجوز ترفس, ال هذا خطأ :الشيخ 

  اجلمل ما حيتاج رخصة خبالف السيارة :السائل 

  .يف هذا املوطن؟ "درء املفاسد"هنا تدخل قاعدة , أستاذنا ألحوال الزمن يعين ورقة الدين وماشابه ذلك: احلليب 

ندكم وأفطر ع, وصلت عليكم املالئكة, أكل طعامكم األبرار, وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته :الشيخ 

  .الصائمون

  .كل يا أستاذنا  :السائل 

  .ما أكلت رز أكلت حلم, كل اللحم صار مين  :الشيخ 

  .صحنني وعافية :السائل 

  .كل أو هذه من بركتك؟, كل من بركة الشيخ  :الشيخ 

قلت , بعدين تذكرت قصة, وحكى ألا اليد اللي بتصافح يد الشيخ,اليوم جاء واحد قبل يد أبو ليلى: احلليب 

  !أعوذ باهللا منهم. أقبل الفم الذي يقول ال إله إال اهللا:اك الصويف الذي قبل فم شاب وقالذ

اإليراد الذي أوردته يا أخي ال يرد ألنه معىن هذا حينئذ أن مننع املرأة من باب سد الذريعة , اهللا املستعان :الشيخ 

  .فمن باب أوىل أن مننعها أن تركب السيارة , أن تقود السيارة

  .يعين ملا يكون يف ناس يف مجاعة, لكن الضرورة تقدر بقدرها: ليب احل

  .الزمن واحد وأنت عم حتكي عن الزمن, وهنا الضرورة ما تقدر بقدرها :الشيخ 

  .أي نعم صحيح: احلليب 

  .حينئذ معناه أن املرأة ال تركب السيارة مطلقا, عم تضبط باب سد الذريعة يف زمننا هذا :الشيخ 

  .ناس...يعين مثال اآلن امرأة تقود السيارة وحدها ممكن يف منطقة , ن ملا يكون معها ناس ومجاعةلك: احلليب 

  هذا يف الصحراء أو يف املدينة؟ :الشيخ 



  .حىت يف املدينة بعض املناطق النائية: احلليب 

عناه ضيقنا واسعا من وهذا إذا قيل م, هذا يا أخي يقال يف أي سيارة تركبها امرأة أو امرأتان باألجرة :الشيخ 

  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته ...رمحة اهللا 

  طيب ممكن يا شيخ واحدة تعمل حادث يف السيارة أو تصطدم بسيارة أخرى؟: سائل آخر 

كل شيء ممكن يصري بالسيارة ممكن , مثالنا يا أخي يكفي, كل شيء ممكن, كل شيء يا أخي ممكن  :الشيخ 

  .بتها هييصري بالدابة اللي رك

  .يؤدي إىل سجن صاحب الدابة, بس ممكن إذا اصطدمت دابة مع دابة :السائل 

  دابة مع إنسان؟, مش دابة مع دابة :الشيخ 

  .إذا دابتك دهست واحد بيأخذوك إىل السجن: سائل آخر

  محام خبار فقط؟, هل يسقط عنه اجلنابة, يا أستاذ دخول اجلنب إىل محام البخار :السائل 

  شو يعين محام خبار؟ :الشيخ 

فإذا ما دخل يف هذا املكان وبرودة جسمه والبخار حامي , يعين يدخل يف مكان مملوء فيه البخار :السائل 

  .تكثفت قطرات املاء على جسمه من رأسه إىل قدمه

  هل تعتقد عربية أنه اغتسل؟ :الشيخ 

  .هو إذا ابتل :السائل 

  .ال حتد ال حتد :الشيخ 

  .مامسه محا :السائل 

  أنت رجل عريب تفهم اللغة؟, بعدين قولك امسه محام خطأ لغة. امسه غسل :الشيخ 

  .كثري خبطئوا يف اللغة  :السائل 

  .هذا قولك امسه محام مثل اللي بسمي املاء مبقيد ماء :الشيخ 

  يعين ال تسقط عنه اجلنابة؟: أبو ليلى 

يتك احلمام هذا محام البخار واحتجاجك أن لغة مثلك يف تسم, لكن نريد أن نبحث ذلك لغة, نعم :الشيخ 

فيقول جيوز , مثلك مثل من يسمي املاء املقيد مباء مث يبين عليه حكما شرعيا, فقلت لك هذا خطأ, هذا محام

, هو ماء تقول مثال ماء عرق سوس, هو ماء مقيد, قولك هو ماء خطأ, حنن نقول ال, فيقول هو ماء, التطهر به

  ...فهو ال يبدو يل , فإذا هذا هو محام خبار مش محام ماء, ذا هو التعبري العريب الصحيحه, ماء كذا, ماء ليمون



  لكن يتحول إىل قطرات ماء؟ :السائل 

  .ما يبدو يل أن هذا الذي يدخل ويتحول البخار إىل قطرات ماء كما تقول :الشيخ 

  .نعم يبتل جسمه :السائل 

ولعل قوة البخار , ة حنن نرى املضمضة واالستنشاق البد منهوخاص, عربية ...كما تقول هذا امسه   :الشيخ 

بدك متسك _ أنت بتعرف بعض العلماء يوجبون الدلك , تدخل الفم واألنف وبيصري مضمضة واستنشاق

هذا بس من شان , واآلن أعطيين نصف كاسة, حط حىت نشوف, اإلبريق باليد الشمال والكأس باليد اليمىن

  _تتعلم السنة 

  األذان

هذا أخوك ما بتعلمه السنة أن , لكن هذه غيبة شرعية من األنواع الستة, ساحمك اهللا استغبناك آنفا :شيخ ال

بدك تعتين فيه اآلن هذا أنت ,بيعطي بالشمال عوض اليمني, والشمال بصب فيها, ميسك بيده اليمىن الكاسة

  .)كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ( بدك تعتين فيه , مسؤول عنه

  !واهللا دائما بنذكرهم باليمني لكن بس عادة :ئل السا

  .بدها متابعة ما يكفي :الشيخ 

هذه اليمني حط لنا إشارة , هذه بنرسم إشارة على يد األوالد وبصريوا يقولوا امنحت اإلشارة, صحيح :السائل 

  .فبدهم متابعة, جديدة

ألنكم تعلمون وهذا  , أنه أيضا معقول املعىنوهذا النهي أنا أفهم , يوم اجلمعة إنه أمر خاص باجلمعة :الشيخ 

  .فال أدري شو الداعي إلعادة طرح املسألة واإلفاضة فيها, ذكرناه دائما عندما تطرح هذه املسألة

  .ظهر لنا شبهة جديدة :السائل 

أو  فأنتم تعلمون أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم, من يتمسك بالسنة فما تؤثر به الشبهات اجلديدة :الشيخ 

والذين يأتون من بعده تبعا أن يبكروا يف الذهاب , مبعىن أوضح حض الرسول عليه السالم أصحابه الكرام أصالة

 ) ...من راح في الساعة األولى فكأنما قرب بدنة ( كما تعلمون احلديث يف البخاري , للمسجد يوم اجلمعة

ثم جلس ( , )ما كتب اهللا له ( , )ا بدا له ثم صلى م( : إىل آخر احلديث؛ مث األحاديث األخرى اليت فيها

كيف ميكن التوفيق بني   )وأنصت إذا صعد اإلمام وخطب غفر اهللا له ما بين الجمعة والجمعة التي تليها 

كيف ميكن , وبني إجازة تدريس اخلطيب قبل خطبته, هذه األمور اليت رغب فيها الرسول عليه السالم ترغيبا بالغا

والرسول عليه السالم طيلة حياته , نتصور درسا يلقى قبل اخلطبة مث يليه خطبة على املنرب هذا؟ مث كيف ميكن أن



لو مل يكن ى عن التحلق يوم اجلمعة لكفانا أنه مل يكن من فعل الرسول عليه , املباركة ما عرف عنه هذا الشيء

لني للمسجد يوم اجلمعة من التبكري مث فيه إخالل بالنظام الذي وضعه عليه السالم للداخ, الصالة والسالم أوال

كيف ميكن التوفيق بني جواز التحلق يوم اجلمعة أي , واالشتغال بالذكر والصالة ما بدى له كما جاء يف احلديث

علما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مسع يوما رفع أصوات يف , التدريس يوم اجلمعة مع التشويش على هؤالء

فال يجهر بعضكم على بعض , يا أيها الناس كلكم يناجي ربه( : اح الستارة وقالفأز , وليس يوم مجعة, املسجد

وأي أذى أشد من إيذاء مجاهري املصلني يوم اجلمعة بالدرس الذي يشوش على  )بالقراءة فتؤذوا المؤمنين 

  ؟...فما هي الشبهة اجلديدة اللي , احلاضرين فيه

يعين على اعتبار أم , ه ال بد من الفصل بني الفريضة والسنةطيب شيخنا ممكن حنتج عليهم أيضا بأن :السائل 

والنيب صلى اهللا عليه , فال يكون هناك فصل, فهم يلصقون هذا الدرس خبطبة اجلمعة, يستحبون هذا الدرس

  فمن باب أوىل أن يكون هذا االحتجاج مقبوال له وجه؟, وسلم أمر بالفصل بني الفريضةوالسنة

  .ال وجه له, العنكبوتأوهى من بيت  :الشيخ 

  ...هناك من حيتج باألثر املصحح إسناده عن أيب هريرة أنه كان يأخذ برمانيت شجرة : سائل آخر 

  .كيف حيتج بأثر خيالف سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم, ليس فيه حجة :الشيخ 

  لقات حلقا؟أي التحلق ح, وإمنا يبني أن املقصود باحللق, هم يقولون هو ال خيالفها :السائل 

  !كأنك ما مسعت الرد السابق الذكر  :الشيخ 

  .مسعته :السائل 

  طيب إيش معىن الكالم هذا؟ :الشيخ 

   ...هم يقولون  :السائل 

قل الذي مسعتهكيف يوفق بني , هم يقولون كذا فقل أنت عليهم كذا,معليش يا أخي هم يقولونقل أنت :الشيخ 

  هم يفسرون النهي عن التحلق مباذا؟, كويس, يس التحلقاآلن حبثنا ل, دعك والتحلق, هذا القول

  .بفعل احللقة :السائل 

  .والشيخ يقوم يلقي الدرس صح؟ زال التحلق املزعوم بدعواهم؟, أليس هكذا؟ إذا سنجتمع هيك :الشيخ 

  .نعم :السائل 

  واالعرتاضات اليت أوردناها آنفا شو صار فيها؟ :الشيخ 

  .تبقى قائمة :السائل 



  طيب ملاذا أنت أبقيت هذا اإلشكال قائما؟ : الشيخ

  ...يف رواية للحديث ى عن التحلق , يف حجة أخرى فهي باحلديث نفسه: احلليب 

أي عدم التدريس هو أن الذي روى هذا احلديث هو , ممن حيتج بعدم الدرس, بعضهم احتج طبعا: سائل آخر 

  ...عمرو بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص وهو 

  .عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : السائل

  .هو نفسه: احلليب 

وأتى بشاهد له , وهو سكن مصر فلعل هذا األثر أو هذه السنة مل تبلغ الصحابة الذين درسوا يف املدينة :السائل 

من صحيح مسلم أن ابن عمر كان يكري الزراعة يف زمن الرسول وأيب بكر وعمر حىت جاءه األمر من رافع بن 

  فهل هذا الوجه مناسب أو غري مناسب؟, الرسول ى عن ذلك فانتهىخديج أن 

  شوا ينبىن عليه؟, شو فائدة هذا الكالم كله, شو بيهمنا هذا يا أخي :الشيخ 

  فكيف يفعل هذا؟, انبىن عليه أنه إذا بلغ أبا هريرة النهي :السائل 

  شو عرفك أنه بلغه النهي؟ :الشيخ 

  .أنا بقول مثال :السائل 

لكن هذا التوجيه اللي عم بتوجه يؤكدلك أنه ما بلغه؟ ال األصل أن الصحايب , وأنا بقول معك, طيب : الشيخ

كما , وأنا قلت مرة بعد أن درست سند هذا األثر ممكن أن أبا هريرة فعل هذا ألمور عارضة, ما خبالف احلديث

لكن ما عندنا أن أبا هريرة كان كل  ,لكن ألمر عارض يشرع, ال يشرع, نقول بالنسبة للدعاء يف خطبة اجلمعة

  .ما يف عندنا, حياته كلها, كل مجعة, مجعة

طيب ممكن حنتج على املخالفني بأن النهي يف احلديث يقتضي الفساد , طيب شيخنا يف نفس املوضوع :السائل 

وكل هذه , فعلوكذلك ي عن هذا ال, كما أنه ي عن البيع والشراء ونشدان الضالة, ذه القاعدة األصولية

  ...داخلة يف 

  فساد ماذا؟, ما يرد هذا الكالم :الشيخ 

  .فساد الفعل يف هذا الوقت :السائل 

  .التحلق, العمل املنهي عنه :السائل 

  ...ألن هذا الباب  "تبيني املراد يف أن النهي يقتضي الفساد " شيخنا أبو أنس من كتاب لإلمام العالئي : احلليب 

  !ما له عالقة مبوضوع مسألة تتعلق بالتحلق  أي بس هذا :الشيخ 



فما , إىل آخره ...مذكور يف بعض الكتب ال متتشط ال تدهن ال خترج , مسألة حداد املرأة على زوجها :السائل 

  ...السنة فيذلك؟

ا وحنو أما أن ال خترج حلاجتها وأن ال تسمع صو, بالنسبة للمرأة اليت تويف عنها زوجها متنع من الزينة :الشيخ 

  .فيه تشدد يعين, هذا ليس له أصل يف السنة, ذلكم من األلفاظ

  نعم شو عندك؟ :الشيخ 

إذا كانت املرأة تأخذ بالسنة , إذا كانت املرأة تكتحل لزوجها, برضوا عن الكحل, لو مسحت يا أستاذ :السائل 

حل من جديد أم خترج مبا بقي يف اآلن عندما تريد أن خترج هل تكتحل؟ يعين جيوز هلا أن تكت, وتكتحل لزوجها

  عينيها من الكحل؟

  فهمت؟, جيوز هلا إذا كان قصدها أن تكتحل لبنات جنسها :الشيخ 

  .ما معىن لبنات جنسها؟: سائل آخر 

  .عندما تزور قريباا وصديقاا :الشيخ 

  يعين املسألة راجعة إىل النية ؟ :السائل 

  .ن لزوجها واليت ال تتزين إال إذا خرجتلذلك فرقنا بني اليت تتزي, طبعا :الشيخ 

  .ومع األسف النساء اليوم هكذا :السائل 

  مىت جيوز أن تلعن املرأة اليت خترج كاسية عارية؟ ... :السائل 
  


